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ВСТУП
Робоча програма (РП) навчальної дисципліни «Міжнародне публічне і 

приватне право» розробляється на основі «Методичних рекомендацій до 
розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни», 
затверджених розпорядженням №106/роз, від «13» липня 2017 р. та 
відповідних нормативних документів.

Пояснювальна записка 
1Л. Заплановані результати.
Місце даної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця. 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 
сукупності знань та вмінь, що формують правовий профіль фахівця у сфері 
міжнародних економічних відносин і міжнародного бізнесу.

Метою вивчення дисципліни є опанування основних джерел, 
підгалузей та інститутів міжнародного публічного і міжнародного 
приватного права, вироблення навичок роботи з нормативними матеріалами 
та навичок застосування отриманих знань у подальшій практичній роботі 
фахівця з міжнародних економічних відносин і міжнародного бізнесу.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
-отримання та систематизування знань про природу та характерні риси 
міжнародного публічного та міжнародного приватного права;
- засвоєння основ вільного та правильного користування міжнародно- 
правовою термінологією;
- формування навичок використання, аналізу та тлумачення джерел 
міжнародного публічного та міжнародного приватного права;
- опанування вмінь застосування міжнародно-правових документів на 
практиці;
- опанування навичок тлумачення, аналізу та узагальнення положень 
законодавства України, що стосуються її зобов’язань за міжнародним 
правом;
- формування навичок міжнародно-правового аналізу проблем, які 
виникають у міжнародних відносинах на сучасному етапі.
У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага приділяється 
оволодінню студентами професійними компетентностями:
-знання та розуміння предметної області своєї професії;
- уміння застосовувати фахові знання на практиці;
- здатність брати участь у розробці нормативно-правових актів відповідно до
вимог та стандартів міжнародного права;
- уміння діяти на основі розвинутої правосвідомості, правового мислення і 
правової культури;
- здатність забезпечувати врахування вимог та стандартів міжнародного 
права, дотримання принципу верховенства права суб’єктами права;
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- здатність здійснювати професійну діяльність у повній відповідності до 
вимог та стандартів міжнародного права, принципу верховенства права;
- вміння реалізовувати норми міжнародного права та національних 
нормативних актів у професійній діяльності, правильно застосовувати 
стандарти міжнародного права;
- вміння юридично правильно кваліфікувати факти і обставини з позиції 
обов’язкових норм та інших стандартів міжнародного права;
- здатність забезпечувати верховенство права, права особистості, інтереси 
суспільства, держави та міжнародного співтовариства в межах виконання 
своїх посадових обов’язків;
- розуміння необхідності професійної поваги до честі та гідності особистості, 
кваліфікованого та творчого захисту прав і свобод людини і громадянина;
- здатність виявляти запобігати, розкривати та розслідувати правопорушення, 
зокрема виявляти та сприяти попередженню корупційної поведінки;
- вміння кваліфіковано та результативно застосовувати міжнародні правові 
механізми задля захисту прав людини, інтересів юридичної особи, 
суспільства, держави;
- володіння юридичною термінологією та юридичною технікою, здатність 
правильно відтворювати результати професійної діяльності в юридичній та 
іншій документації;
- здатність тлумачити норми міжнародного права та національних 
нормативних актів, надавати кваліфіковані юридичні висновки і 
консультації.

Міждисциплінарні зв’язки 
Навчальна дисципліна «Міжнародне публічне і приватне право» базується 

на знаннях таких дисциплін, як: «Теорія держави і права» та є базою для 
вивчення таких дисциплін, як: «Міжнародне інвестиційне право», «Теорія і 
практика міжнародного права», «Міжнародне економічне право», 
«Міжнародне транспортне право», «Міжнародна торгівля», «Міжнародні 
економічні відносини», «Міжнародні організації».

1.2. Програма навчальної дисципліни.
Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з одного навчального модулю, а саме:
-навчального модуля №1 «Міжнародне публічне і приватне право:

Модуль №1. Міжнародне публічне і приватне право 
Тема 1. Сучасне міжнародне право та його особливості.
Походження терміна «міжнародне право». Визначення поняття 

«міжнародне публічне право». Об’єкт та предмет міжнародного публічного 
права. Міжнародне публічне право та міжнародне приватне право: 
порівняльний аналіз. Міжнародне публічне право та національне право:
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порівняльний аналіз. Природа юридично обов’язкової сили міжнародного 
публічного права. Функції міжнародного публічного права.

Тема 2.Поняття, предмет, система міжнародного приватного права.
Поняття міжнародного приватного права (далі -  МПрП). Історія 

розвитку МПрП. Приватноправові відносини, ускладнені іноземним 
елементом як предмет МПрП. Поняття та елементи іноземного елементу. 
Співвідношення міжнародного публічного та міжнародного приватного 
права. Система міжнародного приватного права: загальна, особлива та 
спеціальна частини. Поняття та призначення взаємності. Поняття та види 
правових режимів.

Тема 3. Норми і принципи міжнародного права.
Поняття, особливості та структура норм міжнародного права. Види норм 

міжнародного права. Кодифікація норм міжнародного права та їх 
прогресивний розвиток. Імплементація норм міжнародного права. Поняття 
основних принципів міжнародного права. Функції основних принципів 
міжнародного права. Природа й ознаки основних принципів міжнародного 
права. Класифікація й зміст основних принципів міжнародного права. 
Співвідношення основних принципів системи, принципів галузі та інституту, 
універсальних, регіональних і партикулярних принципів. Принцип заборони 
застосування сили або загрози силою. Принцип суверенної рівності держав. 
Принцип невтручання. Принцип територіальної цілісності держав. Принцип 
непорушності державних кордонів. Принцип мирного врегулювання спорів. 
Принцип поваги прав і основних свобод людини. Принцип рівноправності і 
права народів розпоряджатися власною долею. Принцип співробітництва. 
Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов’язань.

Тема 4. Співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного 
права. Імплементація норм міжнародного права.

Значення проблеми співвідношення міжнародного права та 
національного права. Теоретичні концепції співвідношення міжнародного 
права та національного права. Міжнародне право про взаємодію з 
національним правом. Національне право про взаємодію з міжнародним 
правом. Імплементація норм міжнародного права в національні правові 
системи. Міжнародне право та національне право України.

Тема 5. Джерела міжнародного приватного права.
Поняття та види джерел міжнародного приватного права. Національне 

законодавство як джерело МПрП. Закон України «Про міжнародне приватне 
право». Судова й арбітражна практика як джерело МПрП. Прецеденти у 
МПрП. Міжнародний договір як джерело МПрП. Міжнародний звичай як
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джерело МПрП. Міжнародний звичай та узвичаєння. Концепції 
співвідношення звичаю з національним законодавством.

Тема 6. Джерела сучасного міжнародного права.
Поняття, зміст та види джерел міжнародного публічного права. 

Міжнародний договір як джерело сучасного міжнародного права: поняття та 
характерні риси. Міжнародно-правовий звичай як джерело сучасного 
міжнародного права: поняття та особливості формування. Проблема 
співвідношення міжнародного договору та міжнародно-правового звичаю на 
сучасному етапі. Загальні принципи права як джерело міжнародного права: 
поняття та характерні риси. Характеристика судових рішень, доктрини та 
справедливості як джерел міжнародного права. «Нестатутні» джерела 
сучасного міжнародного права. Ієрархія джерел сучасного міжнародного 
права.

Тема 7. Методи правового регулювання у міжнародному 
приватному праві.

Проблема вибору права у відносинах з іноземним елементом. Поняття 
уніфікації. Загальна характеристика прямого методу правового регулювання 
у МПрП. Природа правової уніфікації. Органи уніфікації міжнародно- 
правових норм. Гаазька конференція. Міжнародний інститут з уніфікації 
приватного права. Комісія ООН з права міжнародної торгівлі. Конференція 
ООН з торгівлі та розвитку. Види уніфікованих норм: уніфіковані 
матеріально-правові, цивільно-процесуальні, колізійні норми. Значення 
процесу уніфікації для розвитку міжнародного приватного права.Поняття та 
особливості колізійного методу правового регулювання. Колізійне право. 
Поняття колізійної норми. Структура колізійної норми. Види колізійних 
норм. Поняття та види колізійних прив’язок. Особистий закон. Закон місця 
знаходження речі. Закон місця вчинення дії. Закон місця вчинення акту. 
Закон місця вчинення угоди, що визначає її форму. Закон місця здійснення 
актів громадського стану. Закон місця виконання зобов’язання. Закон місця 
вчинення правопорушення. Закон місця виконання роботи. Закон держави 
продавця. Закон суду. Закон прапора. Закон валюти платежу. Принцип 
автономії волі.

Тема 8. Суб’єкти міжнародного права.
Поняття суб’єкта міжнародного права. Основні риси та особливості 

міжнародної правосуб’єктності. Загальні ознаки суб’єктів міжнародного 
права. Інститут міжнародної правосуб’ єктності. Юридична природа суб'єкта 
міжнародного права. Держава -  основний (первинний, головний, 
універсальний) суб’єкт міжнародного права. Основні елементи держави. 
Обсяг міжнародної правосуб’єктності у простих (унітарних) і складних
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держав (федерації, конфедерації, унії). Основні права й обов’язки держав. 
Міжнародна правосуб ’ єктність міжнародних організацій (похідна, 
спеціальна). Загальні права й обов’язки міжнародних організацій. 
Міжнародна правосуб ’ єктність народу, який бореться за створення 
незалежної держави. Особливі види міжнародної правосуб ’ єктності 
(квазідержави, вільні міста, Ватикан, Мальтійський лицарський орден). 
Сучасні концепції про міжнародну правосуб’єктність фізичної особи. 
Питання про міжнародну правосуб'єктність транснаціональних компаній.

Тема 9. Правовий статус фізичних і юридичних осіб у міжнародному 
приватному праві.

Правосуб'єктність фізичної особи. Поняття «правоздатність» та 
«дієздатність». Категорії фізичних осіб у міжнародному приватному праві: 
іноземні громадяни, іноземці, що постійно проживають у державі 
перебування, тимчасово прибулі іноземці та їх види, біженці, особи без 
громадянства. Особистий статут юридичної особи. Проблеми встановлення 
державної приналежності юридичної особи. Теорія інкорпорації. Теорія 
«статутної» осілості. Теорія «фактичної» осілості. Місце здійснення основної 
діяльності. Теорія контролю. Специфічні види юридичних осіб: акціонерне 
товариство, транснаціональна корпорація. Держава як суб'єкт міжнародного 
приватного права. Імунітети держави: від дії законодавства іноземної 
держави, імунітет державної власності, юрисдикційні імунітети.

Тема 10. Інститут визнання у сучасному міжнародному 
праві.Правонаступництво держав у сучасному міжнародному праві.

Поняття визнання. Інститут визнання в міжнародно-правовій системі. 
Визнання держав. Теорії визнання держав. Визнання урядів. Доктринальні 
погляди на визнання урядів. Визнання урядів у вигнанні. Інші види визнання: 
а) органів національного опору; б) органів національно-визвольних рухів; в) 
“повсталої сторони” або “воюючої сторони”; г) “організовані озброєні 
угрупування” та “антиурядові збройні сили”. Форми визнання. Типи та 
засоби здійснення визнання.Поняття правонаступництва. Підстави 
правонаступництва. Об’єкт дії норм правонаступництва. Правонаступництво 
держав щодо міжнародних договорів: а) при переході частини території від 
однієї держави до іншої; б) при об’єднанні держав; в) при відділені частини 
або частин території держави. Правонаступництво нових незалежних держав 
щодо багатосторонніх і двосторонніх угод. Принцип “tabula rasa”. 
Правонаступництво держав щодо державної власності. Правонаступництво 
держав щодо державних архівів. Правонаступництво держав щодо 
державних боргів при різних видах зміни території держави попередника 
(боржника). Особливий режим вирішення питання боргу щодо нових 
незалежних держав. Врегулювання проблем правонаступництва у зв’язку з
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припиненням існування СРСР. Правонаступництво України.

Тема 11. Регулювання майнових відносин у міжнародному приватному 
праві.

Поняття права власності. Різновиди власності. Право власності та інші 
речові права в правових системах світу. Колізійні питання права власності.

Правове положення іноземних інвестицій. Правовий режим об'єктів права 
власності України і її фізичних та юридичних осіб за кордоном. Право власності 
іноземців та іноземних юридичних осіб, міжнародних організацій та іноземних 
держав за законодавством України.

Тема 12. Інститут території у сучасному міжнародному праві. Правовий 
статус населення у міжнародному публічному праві.

Поняття і види правового режиму територій. Юридична природа 
державної території і її склад. Державні кордони. Режим державних кордонів. 
Міжнародні ріки і їх правовий режим. Юридичний статус і правовий режим 
Арктики. Міжнародно-правовий статус та режим використання простору і 
природних ресурсів Антарктики. Поняття населення і регламентація його 
становища. Міжнародно-правові питання громадянства. Громадянство 
України. Правовий режим іноземців та його види. Правовий статус біженців і 
переміщених осіб. Право притулку. Правовий режим трудящих-мігрантів.

Тема 13. Інститут відповідальності у сучасному міжнародному праві. 
Інститут міжнародно-правових санкцій на сучасному етапі.

Інститут відповідальності у сучасному міжнародному праві: зміст та 
особливості регулювання. Поняття міжнародно-правової відповідальності. 
Підстави виникнення відповідальності за міжнародним правом. Види та 
форми міжнародно-правової відповідальності. Обставини, що звільняють від 
міжнародно-правової відповідальності. Відповідальність за правомірну 
діяльність: зміст та особливості. Відповідальність міжнародних організацій у 
сучасному міжнародному праві. Зміст та особливості застосування примусу у 
міжнародному праві. Поняття та характерні особливості міжнародно- 
правових санкцій. Класифікація міжнародно-правових санкцій. Умови 
правомірності застосування міжнародно-правових санкцій. Зміст механізму 
застосування міжнародно-правових санкцій.

Тема 14. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні відносини. 
Міжнародно-правове регулювання міжнародних перевезень.

Міжнародне валютне право і міжнародна валютна система. Валютне 
регулювання в Україні. Міжнародні розрахунки. Міжнародне кредитування.

Поняття міжнародного транспортного права і міжнародних перевезень. 
Правове регулювання перевезень морем. Повітряні перевезення. Регулювання
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перевезень залізницею. Автомобільні перевезення. Відповідальність 
перевізника в міжнародному транспортному праві. Оформлення перевезень 
товаротранспортними документами. Коносамент, його види і вимоги до нього.

Тема 15. Міжнародний цивільний процес та комерційний арбітраж.
Поняття міжнародного цивільного процесу та його джерела. Процесуальне 

положення іноземців. Встановлення змісту іноземного закону. Нотаріальні дії. 
Загальні питання виконання іноземних судових доручень в Україні і за 
кордоном. Міжнародні угоди про правову допомогу. Міжнародна підсудність і 
її правове регулювання. Правове становище іноземних осіб у цивільному 
процесі. Підсудність цивільних справ за участю іноземних осіб. Виконання 
іноземних судових доручень. Провадження у справі за участю іноземної особи 
до судового розгляду. Визнання і виконання іноземних судових рішень за 
законодавством України і її міжнародними угодами.

Поняття міжнародного арбітражу і його види. Міжнародні арбітражні 
органи України та інших держав. Арбітражна угода і арбітражне застереження.

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Структура навчальної дисципліни

Таблиця 2.1.
№

пор. Назва теми
Обсяг навчальних занять (год.)

Усього Лекції Практ.
заняття СРС

і 6 семестр л  ... 1
Модуль №1 «Міжнародне публічне і приватне право»

1.1 Сучасне міжнародне право та його особливості 9 2 2 5
1.2 Поняття, предмет, система міжнародного 

приватного права
7 2 - 5

1.3 Норми і принципи міжнародного права 9 2 2 5
1.4 Співвідношення міжнародного і 

внутрішньодержавного права. Імплементація 
норм міжнародного права

7 2 5

1.5 Джерела міжнародного приватного права 5 2 - 3
1.6 Джерела сучасного міжнародного права 7 2 2 3
1.7 Методи правового регулювання у міжнародному 

приватному праві
6 2 - 4

1.8 Суб’єкти міжнародного права 8 2 2 4
1.9 Правовий статус фізичних і юридичних осіб у 

міжнародному приватному праві
6 2 - 4

1.10 Інститут визнання у сучасному міжнародному 
праві. Правонаступництво держав у сучасному 
міжнародному праві

8 2 2 4
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1.11 Регулювання майнових відносин у 
міжнародному приватному праві

7 2 2 3

1.12 Інститут території у сучасному міжнародному 
праві. Правовий статус населення у 
міжнародному публічному праві

5 2 3

1.13 Інститут відповідальності у сучасному 
міжнародному праві. Інститут міжнародно- 
правових санкцій на сучасному етапі

7 2 2 3

1.14 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні 
відносини. Міжнародно-правове регулювання 
міжнародних перевезень

4 2 2

1.15 Міжнародний цивільний процес та комерційний 
арбітраж

6 2 2 2

1.16 Модульна контрольна робота № 1 4 2 - 2

Усього за модулем №1 105 32 16 57
Усього за 6 семестр 105 32 16 57

2.2 Перелік питань для підготовки до екзамену.
Перелік питань та зміст завдань для підготовки до екзамену, 

розробляються провідним викладачем кафедри відповідно до робочої 
програми та доповнюється до відома студентів.

Реалізація цих методів здійснюється при проведенні лекцій, 
демонстрацій, самостійному вирішенні завдань, роботі з навчальною 
літературою з історії міжнародного права.

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
3.1. Методи навчання
При вивченні навчальної дисципліни використовуються наступні 

методи навчання:
- робота в малих групах;
- семінар-дискусія;
- кейс;
- презентація;
- рольова гра.

3.2. Рекомендована література 
Базова література

3.1.1. Гетьман-Павлова И. В. Международное частное право: Учебник. -  М.: 
Зксмо, 2005. -  752 с.

3.1.2. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 
року.

3.1.3. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, 
сімейних і кримінальних справах, 1993 р. (Мінськ).
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3.1.4. Международное частное право: Учебник / JI. П. Ануфриева, К.А. 
Бекяшев, Г. К. Дмитриева и др.; Отв. ред. Г. К. Дмитриева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. — 688 с.

3.1.5. Міжнародне приватне право. Загальна частина: підручник / за ред. 
А.С. Довгерта і В.І. Кисіля. -  К.: Алерта, 2012. -  376 с.

3.1.6. Міжнародне приватне право. Особлива частина: підручник / за ред. 
Довгерта А.С., Кисіля В.І. -  К.: Алерта, 2013. -  400 с.

3.1.7. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник / За ред. В.М. 
Гайворонського, В.П. Жушмана. -  К.: Юрінком Інтер, 2002. -  368 с.

3.1.8. Міжнародне приватне право : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і 
заред. проф. В. П. Жушмана та доц. І. А. Шуміло. — X.: Право, 2011. -—

3.1.9. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року.
3.1.10. Чубарєв В. JI. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник.-К.: 

Атіка, 2006. -  608 с.
3.1.12. Garnett R.Substance and Procedure in Private International Law / Richard 

Garnett. -  OUP Oxford, 2012. -  456 p.
3.1.13. Gillies L. E. Electronic Commerce and International Private Law: A Study 

of Electronic Consumer Contracts / Loma E. Gillies. - Routledge, 2016. -  
286 p.

3.1.14. Micklitz H.-W. Constitutionalization of European Private Law / Hans-W. 
Micklitz. -  Oxford University Press, 2014. -  263 p.

3.1.15. Watt H. M., Arroyo D. P. F. Private International Law and Global 
Governance /Horatia Muir Watt, Diego P. Fernandez Arroyo. -  Oxford 
University Press, 2015. -  391 p.

Додаткова література

3.1.16. Мережко О. О. Проблеми теорії міжнародного публічного та приватного 
права / Олександр Олександрович Мережко. -  Київ: Юстініан, 2010. -  316 
с.

3.1.17. Міжнародне публічне право: підручник: у 2 т./ [В.В. Мицик, М.В. 
Буроменський, М.М. Гнатовський та ін.]; за заг.ред. В.В. Мицика. -  Харків: 
Право, 2019.

3.1.18. Міжнародне право: Підручник / Л.Д. Тимченко, В.П. Кононенко. -  К.: 
Знання, 2012.-631 с.

3.1.19. Міжнародне публічне право. Підручник / за ред. Репецького В.М.- Київ: 
Знання, 2011. -  437 с.

3.1.20. Міжнародне публічне право: [підруч.] / [В.Ф. Антипенко, Л.Д. 
Тимченко, О.В. Бєглий та ін.]; за заг. ред. В. Ф. Антипенка; в 3-х т. -  К.: 
НАУ, 2012. -  Т. 1 .-420  с.

320 с.
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3.3. Інформаційні ресурси в інтернеті

3.3.1. https://www.nbuv.gov.ua
3.3.2. http://www/lawukraine.com
3.3.3. http://www.lawmoose.com

4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

4.1 .Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи
та набутих знань та умінь здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1.
Таблиця 4.1

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента

| .  ̂ \ " 41- 4 6 семестр ч\ ч ч \ \ 4

Модуль №1
Макс.

кількість
балів

Вид навчальної роботи
Макс.

кількість
балів

Робота на практичних заняттях (усна відповідь, вирішення 
тестових завдань, вирішення практичних задач)

73 (сумарна)

Увага! Студент допускається до написання модульної контрольної роботи 
№1 лише за умов набрання ним впродовж модуля не менше 44 балів

Виконання модульної контрольної роботи № 1 15
Всього за модулем №1 88
Екзамен 12

Усього за 6 семестр 100

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо 
він отримав за них позитивну рейтингову оцінку.

4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види 
виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, 
яка заноситься до відомості модульного контролю.

4.4. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної 
рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову 
оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою 
ECTS (табл. 4.4).

https://www.nbuv.gov.ua
http://www/lawukraine.com
http://www.lawmoose.com
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Таблиця 4.4
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах

оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS___________

Оцінка в 
балах

Оцінка за 
національною

шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка Пояснення

90-100 Відмінно А
Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок)

82-89

Добре

В Дужедобре
(вище середнього рівня з кількома помилками)

75-81 с
Добре

(в загальному вірне виконання з певною 
кількістю суттєвих помилок)

67-74
Задовільно

D Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю недоліків) |

60-66 Е Достатньо
(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35-59
Незадовільно

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного складання)

1-34 F Незадовільно
(з обов'язковим повторним курсом)

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 
шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента.

4.9. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової 
книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 
87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/3adoe./D, 65/3adoe./E тощо.

4.10. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій 
семестровій рейтинговій оцінці. Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з 
дисципліни заноситься до Додатку до диплома.
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(Ф 03.02-01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА_____

!
№ 

прим.'
Куди

передамо
(підрозділ)

г ■” ...
Дата

видачі

, ....................................".. 1

17.1. Б. &трнмутт
А 4 .....

I .....................
Підпис

отримувача,

і

^  Примі тки

Y / Х .0 3 М , * > ■ Су .....
(ч  ( ^ / ^ У

і 9- о і  0* J l . O Z . 2 4 С /v/Ь-| —”j
і

........ ... ........ J
І .... " ■ї )J

(Ф 03.02 -  02)
АРКУ Ш ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ________________

-< t'l • I I .  £ ! І
JNk

пор. Прізвище ім'я по-батькові
Підомс

ознайомленої
особи

Ддтш
ознайом

лення

. ... , 

Примітки

Г...  „............... ....... ... -......- . _ __іІ___ __ 1.................... і ____ -____ -.І
(Ф 03.02-04)

АРКУШ 'РЕЄСТРАЦІЇ іРЕВІЗІЇ
№

пор. Прізвище ш'я та>-батькові Дата ревізії Підвиє Висновок щодо 
адекватності

1

L _ ....
(Ф 03.02 -  03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№
зміни

№* листа (сторінки) Підпис
особи,

яка
внесла
зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

;

(Ф 03.02 -  32)
УЗГОДЖЕННЯ .3Мпн

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата

Розробник
Узгоджено !
Узгоджено [ .................._... ..........і ..........  ............. .... . J


